
 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος,   29/6/2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 18146 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληρ.vorria@dionysos.gr                                                                                           

                                                                            ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑΤΑ : α) Έγκριση του Πρακτικού Νο. 2 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού Παροχής Υπηρεσιών Συµβούλου «Βελτίωση 
∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ήµου ∆ιονύσου ISO 9001:2015- ΕΛΟΤ 1429 : 2008» β) 
Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στην εταιρεία «ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε» και γ) 
Αποδέσµευση του Ποσού των 10.000,00€ (δέκα χιλιάδων )από τον Κ.Α  10.6142.0026  
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 

 

2. Τις διατάξεις  του  Π∆  28/1980  «Περί  εκτελέσεως  έργων  και  προµηθειών  των  Ο.Τ.Α»   

(ΦΕΚ  11/Α), όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα. 
 

3. Την 218/29-10-2015  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της 
εν θέµατι υπηρεσίας. 

4. Την 360/13-11-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση 
πίστωσης  του ποσού των 59.901,00€ σε βάρος του ΚΑ 10.6142.0026 µε την ονοµασία «Βελτίωση 
∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ήµου ∆ιονύσου ISO 9001:2015 - ΕΛΟΤ 1429:2008 » του Προϋπολογισµού 
2015.  

5. Την 374/24-11-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της 
από 29-10-2015 Μελέτης του Τµήµατος Προγραµµατισµού Οργάνωσης Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας.  

6. Την 398./08-12-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η από 30-11-2015 
Μελέτη του Τµήµατος Προγραµµατισµού Οργάνωσης Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας και οι σχετικοί όροι 
διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών Συµβούλου για τη Βελτίωση ∆ιοικητικής 
Ικανότητας ∆ήµου ∆ιονύσου ISO 9001:2015 – ΕΛΟΤ 1429:2008  

7. Την  υπ’αριθµ 117/09-05-2016  Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία εγκρίθηκε : α) Το 
Πρακτικό Νο1 (16/03/2016) της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού 
Παροχής Υπηρεσιών Συµβούλου «Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ήµου ∆ιονύσου ΙSO 9001 2015 –
ΕΛΟΤ 1429:2008 συνολικού προϋπολογισµού €59.901,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.  και β)η 
µη αποδοχή της υπ’αριθµ 9857/11-4-2016 Γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Αποδεχόµενη 
την ένσταση της εταιρείας «ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», αποκλείει από τη συνέχεια την εταιρεία 
«AQS LTD» λόγω της µη τήρησης των προϋποθέσεων της παρ. 4.2.2 σηµ. Γ της διακήρυξης του 
διαγωνισµού και εγκρίνει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας µε το άνοιγµα της οικονοµικής 
προσφοράς. 

8. Το Πρακτικό Νο2 (24/06/2016) της Επιτροπής ∆ιενέργειας Αξιολόγησης του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού 
Παροχής Υπηρεσιών Συµβούλου «Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ήµου ∆ιονύσου ΙSO 9001 2015 –
ΕΛΟΤ 1429:2008 συνολικού προϋπολογισµού €59.901,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.  (που 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο : «…..σε συνέχεια του Πρακτικού 1 

του διαγωνισµού «Προµήθεια Υπηρεσιών Συµβούλου – Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ήµου 
∆ιονύσου ISO 9001:2015 – ΕΛΟΤ 1429:2008», ο οποίος διενεργήθηκε  στις 19-1-2016 και της µε αριθµό 
117/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου σχετικά µε τις υποβληθείσες ενστάσεις, 
προχώρησε: Α) Η αξιολόγηση-βαθµολόγηση της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας ΝΕΣΤΩΡ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ως ακολούθως: 

 
 
 
 



 
 

Κριτήρια Αξιολόγησης Βαρύτητα 
(%) 

ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 

Α. Πληρότητα και αρτιότητα της αντίληψης για το φορέα, 
το αντικείµενο του έργου και τις ειδικές ανάγκες του 

35% 2,8 

Α1. Ανάλυση και κατανόηση του περιβάλλοντος του φορέα 20% 8*0,20=1,6 

Α2. Ανάλυση και κατανόηση των ειδικών απιτήσεων του έργου 
και των αναγκών του 

15% 8*0,15=1,2 

Β. Πληρότητα, αρτιότητα και αποτελεσµατικότητα της 
προτεινόµενης µεθοδολογίας υλοποίησης του έργου 

40% 3,2 

Β1. Καταλληλότητα και πληρότητα της µεθοδολογίας 
υλοποίησης, του χρονοδιαγράµµατος και των παραδοτέων του 
έργου 

25% 8*0,25=2 

Β2. Μέσα και εργαλεία που θα χρησιµοποιήσει η οµάδα έργου για 
την εκπόνηση του έργου 

15% 8*0,15=1,2 

Γ. ∆οµή, σύνθεση και οργάνωση οµάδας έργου και 
αποτελεσµατικότητα διαδικασιών διοίκησης του έργου 

25% 2 

Γ1. Οργάνωση της οµάδας έργου 10% 8*0,10=0,8 

Γ2. Περιγραφή και αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών 
διοίκησης του έργου, επικοινωνίας µε την αναθέτουσα αρχή και 
τους εµπλεκόµενους φορείς και διασφάλισης ποιότητας του 
έργου 

15% 8*0,15=1,2 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100% 8 

   

 

«…Η Επιτροπή θα βαθµολογήσει µε ένα ακέραιο βαθµό, από το 0 έως το 10, σύµφωνα µε την παραπάνω κλίµακα, κάθε 
ένα από τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης. Στη συνέχεια ο βαθµός του κάθε κριτηρίου θα πολλαπλασιαστεί επί τον 
επιµέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου για να προκύψει ο βαθµός του κριτηρίου αυτού.» 
Β) Αξιολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς 

«Η συµφερότερη από οικονοµικής άποψης προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το µεγαλύτερο Λj, όπου το Λj 

υπολογίζεται για κάθε προσφορά από τον ακόλουθο τύπο: ΛJ = 85*(Τj/Τmax) + 15* (Κmin/Kj) όπου: 

Κj=Κόστος Προσφοράς ,Κmin=Κόστος της χαµηλότερης προσφοράς (µικρότερο κόστος),Τj=Συνολική Βαθµολογία 
Τεχνικών Κριτηρίων Αξιολόγησης Προσφοράς,Τmax=Συνολική Βαθµολογία Τεχνικών Κριτηρίων της αξιολογηθείσας ως 
καλύτερης προσφοράς» ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.: Λj=85*(8/8)+15*(39.900/39.900)=100 
Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση της παραπάνω Τεχνικής και Οικονοµικής προσφοράς  ,   η επιτροπή διαγωνισµού 
προτείνει προς της Οικονοµική Επιτροπή την κατακύρωση του διαγωνισµού στην  εταιρεία «ΝΕΣΤΩΡ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», µε προσφερόµενη τιµή 39.900,00€ µη συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α….» 

 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε να ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για: 
 
1.- Την έγκριση του πρακτικού Νο2 ,  της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. 
 
2.- Την κατακύρωση του διαγωνισµού στην  εταιρεία «ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε» (ΑΦΜ: 
084016223 ∆.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ )  αντί του  ποσού  39,900,00€ (τριάντα εννέα χιλιάδων  εννιακοσίων   
ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  (σύνολο 49.476,00 €  συµπ/νου ΦΠΑ 24%) 
 
3.- Την αποδέσµευση του Ποσού των 10.000,00 € (δέκα χιλιάδων ευρω) από τον Κ.Α  10.6142.0026 (ΠΑΥ 
371/2016) µε την ονοµασία «Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ήµου ∆ιονύσου ISO 9001:2015- ΕΛΟΤ 
1429 : 2008» 
 

 

  Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
   

ΣΤΕΛΛΑ  ΣΟΦΙΑ  ΜΑΓΓΙΝΑ 

Συνηµµένα: 1.)Το πρακτικό Νο2 24-6-
2016 (διαγωνισµού της 19-01-2016) 
 
Κοινοποίηση: 
1. Τµήµα Προµηθειών 
2. Τµήµα Λογιστηρίου 

  



 
 
 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άγιος Στέφανος, 24-06-2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο: 2132030600   
Αριθ. Fax: 2132030630   

  
 
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2 
  
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την υπ΄ αρ.: 143/15 Απόφαση 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου, για την «Προµήθεια Υπηρεσιών Συµβούλου – 

Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ήµου ∆ιονύσου ISO 9001:2015 – ΕΛΟΤ 1429:2008», 

προϋπολογισµού 59.901,00€ µε ΦΠΑ 23%. 

 

Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 16η Ιουνίου 2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:30, σε 

συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανωτέρω προµήθεια, ύστερα από την υπ’ αρ.: 36335/24-12-

15 έγγραφη πρόσκληση της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, κας Μαγγίνα Στέλλας - Σοφίας, 

αποτελούµενη από τους: 

 

Κωστάκη ∆ηµήτριο, (αντικαθιστά το τακτικό µέλος, Μπιτάκο Παναγιώτη), ∆ηµοτικό Σύµβουλο, ως Πρόεδρο 

Μαντόπουλο Σπυρίδωνα, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

Μπελιά Θέκλα - Μαρία, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

 

και σε συνέχεια του Πρακτικού 1 του διαγωνισµού «Προµήθεια Υπηρεσιών Συµβούλου – Βελτίωση 

∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ήµου ∆ιονύσου ISO 9001:2015 – ΕΛΟΤ 1429:2008», ο οποίος 

διενεργήθηκε  στις 19-1-2016 και της µε αριθµό 117/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του 

∆ήµου ∆ιονύσου σχετικά µε τις υποβληθείσες ενστάσεις, προχώρησε: 

 

Α) Η αξιολόγηση-βαθµολόγηση της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας ΝΕΣΤΩΡ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ως ακολούθως: 

Κριτήρια Αξιολόγησης Βαρύτητα 
(%) 

ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
Α.Ε. 

Α. Πληρότητα και αρτιότητα της αντίληψης για το 
φορέα, το αντικείµενο του έργου και τις ειδικές 
ανάγκες του 

35% 2,8 

Α1. Ανάλυση και κατανόηση του περιβάλλοντος του 
φορέα 

20% 8*0,20=1,6 

Α2. Ανάλυση και κατανόηση των ειδικών απιτήσεων του 
έργου και των αναγκών του 

15% 8*0,15=1,2 

Β. Πληρότητα, αρτιότητα και αποτελεσµατικότητα 
της προτεινόµενης µεθοδολογίας υλοποίησης του 
έργου 

40% 3,2 

Β1. Καταλληλότητα και πληρότητα της µεθοδολογίας 
υλοποίησης, του χρονοδιαγράµµατος και των παραδοτέων 
του έργου 

25% 8*0,25=2 

Β2. Μέσα και εργαλεία που θα χρησιµοποιήσει η οµάδα 15% 8*0,15=1,2 



έργου για την εκπόνηση του έργου 

Γ. ∆οµή, σύνθεση και οργάνωση οµάδας έργου και 
αποτελεσµατικότητα διαδικασιών διοίκησης του 
έργου 

25% 2 

Γ1. Οργάνωση της οµάδας έργου 10% 8*0,10=0,8 

Γ2. Περιγραφή και αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών 
διοίκησης του έργου, επικοινωνίας µε την αναθέτουσα 
αρχή και τους εµπλεκόµενους φορείς και διασφάλισης 
ποιότητας του έργου 

15% 8*0,15=1,2 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100% 8 

   

 

«…Η Επιτροπή θα βαθµολογήσει µε ένα ακέραιο βαθµό, από το 0 έως το 10, σύµφωνα µε την παραπάνω κλίµακα, κάθε 
ένα από τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης. Στη συνέχεια ο βαθµός του κάθε κριτηρίου θα πολλαπλασιαστεί επί τον 
επιµέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου για να προκύψει ο βαθµός του κριτηρίου αυτού.» 
 

 

Β) Αξιολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς 

«Η συµγερότερη από οικονοµικής άποψης προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το µεγαλύτερο Λj, όπου το Λj 

υπολογίζεται για κάθε προσφορά από τον ακόλουθο τύπο: 

ΛJ = 85*(Τj/Τmax) + 15* (Κmin/Kj)  
όπου: 
Κj=Κόστος Προσφοράς, 
Κmin=Κόστος της χαµηλότερης προσφοράς (µικρότερο κόστος), 
Τj=Συνολική Βαθµολογία Τεχνικών Κριτηρίων Αξιολόγησης Προσφοράς, 
Τmax=Συνολική Βαθµολογία Τεχνικών Κριτηρίων της αξιολογηθείσας ως καλύτερης προσφοράς»  
 
ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.: Λj=85*(8/8)+15*(39.900/39.900)=100 

 

Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση της παραπάνω Τεχνικής και Οικονοµικής προσφοράς  ,   η επιτροπή 
διαγωνισµού προτείνει προς της Οικονοµική Επιτροπή την κατακύρωση του διαγωνισµού στην  εταιρεία 
«ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», µε προσφερόµενη τιµή 39.900,00€ µη συµπεριλαµβανοµένου  
Φ.Π.Α. 
 
 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε 
και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

 

 

 

Η Πρόεδρος Τα Μέλη 

  

Κωστάκης ∆ηµήτριος 1) Μαντόπουλος Σπυρίδωνας 

 

2) Μπελιά Θέκλα - Μαρία 

  

 

 

 


